Heeze, 7 dec. 2018

Betreft: Kerstweekend 7 t/m 9 december
Beste ouders en verkenners,
Het seizoen gaat snel, nog maar een paar weken en dan is het jaarlijkse
kerstweekend er weer. Hier nog even wat belangrijke punten voor dit weekend.
- Het weekend begint vrijdagavond (7 december) om 19.30 uur.
- Voor dit weekend heb je de standaard weekend spullen nodig, hieronder
verstaan we:
- Slaapspullen (pyjama, slaapzak en luchtbed of matje, geen stretcher)
- Toiletspullen
- Extra sokken en ondergoed
- Theedoeken ( minimaal 2 stuks, vrijdagavond inleveren)
- Regenkleding
- Warme trui en jas
- Degelijke (wandel)schoenen
- De eerste avond slapen we niet in onze warme blokhut, zorg dus voor een
extra warme deken, zodat je het niet koud krijgt.
- Zaterdagmiddag is de creatieve middag. Hiervoor heb je de volgende spullen
nodig:
- Voor het maken van de kerststukjes kun je zelf wat groenmateriaal
meebrengen. Breng eventueel ook een snoeischaar van thuis mee.
(merk deze met je eigen naam).
- Naast de kerststukjes en de kaarsen gaan we een mooi kerst knutselwerkje
maken.
- We sluiten zondag om ong. 11.00 uur. Daarna is het nog mogelijk om de
tentoonstelling te bekijken van de gemaakte spullen tijdens dit weekend.
- Als je niet meegaat op weekend, afmelden voor maandag 1 december.
(als je jezelf niet op tijd afmeldt moeten de weekendkosten betaald
worden)
-

De kinderen hoeven geen drinken mee te nemen
(flesje water mag)

Kosten:
Omdat we voor dit weekend extra kosten moeten maken voor materialen en
omdat we extra aandacht willen besteden aan het eten komen de kosten voor dit
weekend op €15.00 per persoon.
Installatie:
Alle nieuwe verkenners worden zondag om 10.00 uur geïnstalleerd. Hiervoor
nodigen wij de ouders, broertjes, zusjes en iedereen die wil uit om te komen
kijken. Voor hen staat vanaf 9.30 uur de koffie en thee klaar.
Zijn er nog vragen dan mag je altijd even bellen.
Namens de staf, met vriendelijke groeten,
Arjan Gijsbers.
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